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Anotace 

Úkolem bakalá ské práce je zpracování projektové dokumentace pro provád"ní stavby 

dle vyhlášky !. 499/2006 Sb. pro !ást objektu výroby a showroomu  nábytku ve Slezské 

Ostrav". Dokumentace pro provád"ní stavby navazuje na urbanistickou studii z ATT III., 

architektonickou studii z ATT IV. a dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovanou pro 

!ást showroomu v ATT Va. 

Objekt se nachází v areálu bývalého dolu Jan Maria. Je propojen bá$skou dráhou 

s ostatními doly v oblasti Slezské Ostravy. Okruh má vysoký potenciál vzniku turistické 

oblasti. Výroba a prodej dopl$uje funk!ní spektrum vedle kultury (památkov" chrán"né 

objekty), stravování a ubytování (novostavba hotelu v areálu). Stavba propojuje dnes 

odd"lené !ásti areálu „pod bá$skou dráhou“ a „nad bá$skou dráhou“ a zahrnuje zastávku 

zmín"né bá$ské dráhy. 

FRANKOVÁ, P.: Výroba a showroom nábytku, areál dolu Jan Maria, Slezská Ostrava: 

Bakalá ská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

architektury, 2012, 49 s. 

Anotation 

The task of the bachelor thesis is the preparation of project documentation for 

construction implementation pursuant to Decree No. 499/2006 Coll. for the part of the 

furniture showroom and production building in Silesian Ostrava. Documentation for the 

execution of the project builds on a study of urban ATT III., An architectural study of ATT 

IV. and documentation for building permit prepared for the part showroom of ATT V. 

The building is located in a former mine, Jan Maria. It is connected with mining track 

with the other mines in the area of Silesian Ostrava. The circuit has a high potential for tourist 

use. Production and sale complements the functional range of cultures (listed buildings), food 

and accommodation (built hotel in the area). The building now connects the separated part of 

the premises "under the mining track" and "over mining track" and includes a stop on 

mentioned Mining tracks. 

Franková, P.: Production and showroom furniture, Jan Maria mine area, Silesian Ostrava: 

Bachelor thesis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Architecture, 2012, 49 p.
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Seznam použitého zna ení 

 

ATT  ateliérová tvorba 

BOZP  bezpe!nost a ochrana zdraví p i práci 

b.p.v.  Balt po vyrovnání 

C x/x  t ída pevnosti betonu 

CUZK  !eský ú ad zem"m" i!ský a katastrální 

&SN  !eská technická norma 

DN  dimenze potrubí 

EPS  expandovaný polystyren 

KN  katastr nemovitostí 

NN  nízké nap"tí 

NP  nadzemní podlaží 

PD  projektová dokumentace 

PT  p#vodní terén 

Sb.  Sbírka 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sít" 

RAL  stupnice barevných odstín# 

SO  stavební objekt 

U  sou!initel prostupu tepla [ W/m2K ] 

ÚT  upravený terén 

ŽB  železobeton 
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1. Úvod  

Náplní bakalá ské práce je návrh výroby a showroomu nábytku v areálu bývalého dolu 

Jan Maria ve Slezské Ostrav".  

Bakalá ská práce se skládá z !ásti výkresové a !ásti textové. Textová !ást obsahuje 

zejména pr#vodní a technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb. Zákona o územním 

plánování a stavebním  ádu. Pr#vodní zpráva obsahuje základní údaje o stavb" a stavebním 

pozemku. Technická zpráva podrobn"ji popisuje architektonické, konstruk!ní a technické 

 ešení SO01- !ásti showroomu a administrativy. 

Výkresová !ást práce obsahuje projektovou dokumentaci k provád"ní stavby v!etn" 

charakteristických vizualizací, výpisu specifikací prvk# a architektonický detail – provedení 

fasády. K výkresové !ásti je p idružena také !ást tepelné techniky – posouzení konstrukcí 

v programu Teplo 2011. 

Podkladem pro vypracování bakalá ské práce byla studie zpracovaná v rámci p edm"tu 

Ateliérová tvorba IV. Tomu p edcházelo urbanistické  ešení daného areálu v rámci Ateliérové 

tvorby III. Studie byla dále rozpracována do fáze dokumentace pro stavební povolení 

v Ateliérové tvorb" Va. 

Zhodnocení a poznatky získané  ešením této práce jsou uvedeny v záv"ru. 
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2. Výchozí údaje 

2.1. Charakteristika oblasti 

D#l Jan Maria se nachází na území Slezské Ostravy v t"sné blízkosti tramvajové to!ny 

Hrane!ník. Areál spolu s ostatními šesti areály bývalých dol# (viz. obr.1) má vysoký 

potenciál k vytvo ení atraktivní oblasti. Napomáhá tomu stávající bá$ská dráha, která doly 

propojuje. Prvním areálem je d#l Karolina, navázáním na tuto oblast bychom zárove$ dosáhli 

zapojení, nyní odtržené, Slezské Ostravy „do d"ní“. Vhodnou náplní historicky cenných 

budov a jejich dopln"ním chráníme d"dictví p ed zchátráním a napomáháme utvá ení identity 

m"sta. 

Fotodokumentace a pta!í pohled na stávající stav jsou v p iloženém elaborátu ATT IV. 

– studie. 

 

obr.1 D#lní okruh 
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3. !ešení 

3.1.  Urbanistické a architektonické "ešení celku 

Návrh m"ní stávající orientaci z ulice Slívovy, ke které je nyní orientována novostavba 

hotelu napojujícího se na historickou budovu. V návrhu areál sleduje pohledovou osu od 

tramvajové to!ny hrane!ník a silnice II. t ídy T"šínská a navazuje na p#vodní orientaci 

zd#razn"nou štíty historických budov. Tuto osu podporujeme od tramvajových a 

autobusových zastávek, p es úpravu parku, propojení p es bá$skou dráhu, dopln"ním 

dominantní výstavní v"že automobilky a exteriérového schodišt" p es kulturní !ást sálu, 

hotelu, t"locvi!ny a školky, pokra!ující do p iléhající hornické kolonie. (viz. obr. 2 – 

!erven").  

Návrh využívá terénního !len"ní a utvá í zájmová rozhledová místa z mostu nad 

silnicí T"šínskou, hrany hmoty automobilky, amfiteátru u kulturního sálu a z hornické kolonie 

(viz. obr. 2 -zelen"). 

 

obr. 2 Prostorová koncepce areálu 
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obr. 3 Funk!ní !len"ní areálu 

 

3.2  Urbanistické a architektonické "ešení objektu  

 Stavba svým umíst"ním v rámci areálu narušuje p ímou pohledovou osu na 

historický areál s dominantním schodišt"m a výstavní v"ží z ulice T"šínské. Pohledov" tak 

historický areál figuruje v druhém plánu a celý se odkrývá až za objektem showroomu. 

Budova podporuje zm"nu orientace vstupu do historického areálu. 

 Hmota budovy p edstavuje jednoduchý kvádr orientovaný dle p ilehlých stávajících 

budov zaklesnutý do valu podporujícího bá$skou dráhu. Objekt výroby je jednopodlažní, 5 m 

vysoký, p ímo na n"j navazuje zásobovací prostor z ulice Slívovy. Denního osv"tlení je 

dosaženo prost ednictvím st ešních sv"tlík#, které zárove$ tvo í výrazné prvky na pochozí 

st eše objetu. Z tvaru sv"tlíku byly inspirovány výstavní boxy umíst"ny v p edprostoru 

showromu. Objekt showroomu a administrativního zázemí firmy pokra!uje do druhého 

nadzemního podlaží v !ásti p ed bá$skou dráhou. V prostoru nad bá$skou dráhou pokra!uje 

zast ešení z 2. NP na dopln"ní na p#dorysného obdélníku zaklesnutého kvádru, !ímž v sob" 

zahrnuje zastávku zmín"né bá$ské dráhy. P#dorysné dopln"ní je podpo eno také odlišnou 

dlažbou.  
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3.3  Provozní a technické "ešení 

 Objekt je d"len na dva na sebe navazující provozní celky. Prvním je !ást výroby. 

(není podrobn"ji  ešena v bakalá ské práci). Výrobní !ást p ímo nazuje na zásobovací prostor 

z ulice Slívovy. Zahrnuje truhlá skou dílnu k hrubému i !istému opracování, lakovnu, šicí, 

!alounickou a kompleta!ní dílnu, skladové prostory, šatny a denní místnost pracovník#. 

Výrobky jsou expedovány výtahovou plošinou, vybrané kusy jsou p esunuty do !ásti 

showroomu. Provozní schéma je podrobn" zpracováno v p iloženém elaborátu Ateliérové 

tvorby IV. 

 &ást showroomu a administrativy v 1. NP obsahuje sociální za ízení, archiv, 

skladové prostory a samotný výstavní prostor, který pokra!uje v 2. NP. Zde se nachází také 

kancelá   editele, obchodní odd"lení a projekce. Showroom má samostatné vstupy z obou 

nadzemních podlaží. 
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4.  Textová  ást PD pro provád#ní stavby (dle vyhl. 499/2006 Sb.) 

A. Pr$vodní zpráva 

a) Identifika ní údaje stavby a investora 

Název stavby:  Výroba a showroom nábytku, areál dolu Jan Maria, Slezská Ostrava 

Kraj:   Moravskoslezský 

Obec:   Ostrava  

Okres:   Ostrava-m"sto; 554821 

Katastrální území: Slezská Ostrava; 714828 

Parcelní !ísla:  3229/1, 3229/2, 3237/1, 3237/2, 3237/3, 3234, 5468/1 

Místo stavby:  Slívova 634/173, Ostrava -Slezská Ostrava, 710 00 

Stupe$ PD:  Dokumentace pro provád"ní stavby (DPS) 

Vypracoval:  Pavla Franková 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastav#nosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 

Objekt je situován na území Slezské Ostravy (714828), v areálu bývalého dolu Jan 

Maria.  V sou!asnosti je pozemek roz!len"n na parcelní !ísla 3229/1 (vým"ra 50 m2), 3229/2 

– objekt skladu (vým"ra 139 m2), 3237/1 (vým"ra 122 m2), 3237/2 – objekt skladu (vým"ra 

250 m2), 3237/3 (vým"ra 122 m2) a 3234 (vým"ra 427 m2) ve vlastnictví firmy COLORMIX, 

spol. s r.o. Slívova 634, Ostrava, Slezská Ostrava, 710 00 a z !ásti zasahuje do parcely !. 

5648/1 – dráhy, vlastnictví Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava, 

Moravská Ostrava, 702 62. Firma COLORMIX, spol. s r. o. zde provozuje sklad a prodejnu 

zam" enou na povrchové úpravy staveb. P idružený prostor je využíván jako parkovišt" a 

manipula!ní plocha skladu. Objekty skladu jsou vybudovány jako ocelové konstrukce 

s plechovým oplášt"ním. Jelikož nezapadají do navrhované struktury areálu urbanisticky, ani 

kvalitou provedení, jsou ur!eny k demolici. 

Terén areálu je !len"n na dv" výškové úrovn". Výškový rozdíl je 4-5 m. Horní úrove$ 

tvo í val dráhy, spodní úrove$ areál firmy COLORMIX, spol. s r. o. postupn" klesající až na 

úrove$ silnice II. t ídy T"šínskou. 
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c) Údaje o provedených pr$zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Osobní prohlídka staveništ": Byla provedena opakovaná osobní prohlídka staveništ" pro 

po ízení fotodokumentace stávajícího stavu a ov" ení informací 

z mapových podklad#. Fotodokumentace stávajícího stavu je 

v p iloženém elaborátu ATT IV – studie. 

 

Radonový pr#zkum: Jelikož se jedná o školní práci, nebylo provedeno p esné m" ení 

radonu. Dle mapových podklad# !eské geologické služby je zde 

st ední riziko výskytu radonu. Za azení pozemku dle 

radonového indexu a návrh p ípadných opat ení dle § 94 vyhl. !. 

307/200 by bylo p edm"tem dalšího  ízení. 

 

 

st ední radon na území 
nízký radon na území 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.4  Radon na území &R 
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Geologický pr#zkum:  Z mapových podklad# dle složení podloží spadá pozemek do 

    oblasti: navážka, halda, výsypka, odval. Jelikož se jedná o školní  

    práci, nebyl proveden podrobn"jší sondový pr#zkum  

    horninového podloží v oblasti. Z d#vodu budování základ# a  

    op"rné st"ny by byl vzhledem k prom"nlivosti podloží sondový  

    pr#zkum nezbytný. 

navážka, halda, výsypka, 
odval (antropogenní) 
(složení prom"nlivé) 

pís!ito-hlinitý až hlinito-
pís!itý sediment (deluviální) 
(složení pestré) 

 

 

 

 

 
 

 

obr.5 Geologická mapa 

Poddolování: Území je poddolváno. T"žba byla ukon!ena roku 1963. Areál je 
zatížen limitními ochrannými pásmy kolem dvou výdušných 
jam. Objekt se nachází mimo tato pásma. 

 

poddolovaná území 

 

 

 

 

 

 

 

obr.6 Mapa poddolování 
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Záplavová oblast: Území je mimo záplavovou oblast. Tok  eky Lu!iny nelimituje 

výstavbu. 

záplavová území 
stoleté vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr.7 Mapa záplavových oblastí 

Doprava 

- automobilová:  Areál se napojuje na silnici II. t ídy T"šínskou p es ulici 

Slívovu. 

- m"stská hromadná: V p"timinutové docházkové vzdálenosti se nachází tramvajová 

zastávka Hrane!ník (tram.!. 9, 13, 14) a autobusová zastávka 

Hrane!ník (bus. !. 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 78, 97.) 

- cyklostezky: Uvažujeme napojení cyklostezky vedoucí od 

Slezskoostravského hradu údolím  eky Lu!iny, p es bývalý d#l 

Zárubek, podél bá$ské dráhy do areálu dolu Jan Maria, 

pokra!ující na haldu Emu a d#l Michálku. 

Kanalizace:  Budova bude napojena p ípojkou na stávající splaškovou 

kanalizaci z ulice Slívovy, šachta !. 12. 

Zemní plyn:  Budova bude napojena na stávající st edotlaký plynovod z ulice 

Slívovy. 
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Elekt ina: Budova bude napojena na stávající sí' elektrického vedení 

nízkého nap"tí z ulice Slívovy. 

 

d) Spln#ní požadavk$ dot ených orgán$ 

Napojení na stávající elektroinstala!ní sít" a vodovodu bude navrženo dle vyjád ení 

správce sít". Objekt není v rozporu s regulativy území.  

 

e) Dodržení obecných požadavk$ na výstavbu 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. -Zákon o 

územním plánování a stavebním  ádu. Práce rovn"ž spl$uje vyhlášku !. 268/2009 Sb. - O 

technických požadavcích na stavby. 

 

f) Údaje o spln#ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí 

Objekt je navržený v živnostenském území (bydlení a drobná výroba, služby, ob!anská 

vybavenost) dle územního plánu, není v rozporu s regulativy územního plánu m"sta Ostravy 

v!etn" provedených úprav s platností ke dni 6.3.2012. 

 

g) V#cné a  asové vazby stavby na související a podmi%ující stavby a jiná 

opat"ení v dot eném území 

Výstavba objektu výrazn" omezí provoz bá$ské dráhy – zásobovací provoz. P i 

terénních úpravách a tvorby op"rné st"ny bude provoz z d#vodu bezpe!nosti zcela 

pozastaven. Provoz ostatních okolních staveb nebude ovlivn"n ve zna!né mí e. 

 



18 

h) P"edpokládaná lh$ta výstavby v etn# popisu postupu výstavby 

Lh#ta výstavby bude up esn"na !asovým plánem výstavby. Výrazné prodlevy mohou 

zp#sobit geologické pom"ry zjišt"né ze zkušebních vrt# a podrobného pr#zkumu. 

P edpokládaný termín zahájení stavby: 4/2013 

P edpokládaný termín ukon!ení stavby: 7/2014 

Délka výstavby : 15 m"síc# 

Postup výstavby: 

- demolice objekt# sklad# 3229/2, 3237/2 

- provedení milánské op"rné st"ny (max. výška 5 m) a terénních úprav svahu 

- skrývka ornice, výkopy pro základy 

- betonáž základ#, podkladního betonu 

- hydroizolace spodní stavby 

- betonáž ŽB skeletu 

- zd"ní svislých nosných konstrukcí 1NP 

- provedení monolitického ŽB stropu nad 1 NP 

- zd"ní svislých nosných konstrukcí 2 NP 

- montáž obvodového plášt" v!etn" osazení výplní otvor# 

- instalace rozvod# TZB 

- provedení vnit ních obklad#, instalace podhled#, podlahových vrstev 

- oplechování konstrukcí, vn"jší povrchové úpravy okolí a pochozí st echy 

 

i) Statistické údaje 

Orienta!ní cena bez DPH       48 760 000,-  K! 

Cena zahrnuje náklady na po ízení pozemku, stavebních !ástí v!etn" p ípojek, 

povrchových a terénních úprav, provozní soubory – technologická linka (podrobn"ji 

v p iloženém elaborátu ATT IV – studie), projektové a pr#zkumné práce, náklady na umíst"ní 

stavby a rezervu. 

Plocha pozemku       2 870 m2  
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Obestav"ný prostor       8 447 m3 

Zastav"ná plocha       1 303 m2 

Podlahová plocha 1NP      1 198 m2 

Podlahová plocha 2NP         274 m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn# technické "ešení 

a) zhodnocení staveništ# 

 Pozemek leží v zastav"ném území. Funk!ní nápl$ drobné výroby a showroomu je 

v souladu s územním plánem a regulativy m"sta Ostravy. Lokalita je definována jako 

živnostenské území (bydlení a drobná výroba, služby, ob!anská vybavenost). 

 Stavební pozemek je svažitý k jižní hranici pozemku. Bude provedeno výškové 

vyrovnání na vrstevnici 224,650 mnm, BpV milánskou op"rnou st"nou zajiš'ující svah 

v max. výšce 5 m. Pro staveništ" budou dot!eny parcely !. 3229/1, 3229/2, 3237/1, 3237/2, 

3237/3, 3234, 5468/1. P ed zahájením výstavby vlastního objektu je nutné odstranit stávající 

objekty sklad# 3229/2 a 3237/2. 

 P ístup na pozemek bude z ulice Slívova.  

 

 b) urbanistické a architektonické "ešení stavby, pop"ípad# pozemk$ s ní 

souvisejících 

 Stavba svým umíst"ním v rámci areálu narušuje p ímou pohledovou osu na 

historický areál s dominantním schodišt"m a výstavní v"ží z ulice T"šínské. Pohledov" tak 

historický areál figuruje v druhém plánu a celý se odkrývá až za objektem showroomu. 

Budova podporuje zm"nu orientace vstupu do historického areálu. Stávající p ístup je z ulice 

Slívovy – z boku. Nyní je z ulice T"šínské – naproti vedut", ke které jsou orientovány pr#!elí 

historických budov i dopln"ných objekt# výroby a showroomu dve ních k ídel a 

malosériových automobil#. 

 Hmota budovy p edstavuje jednoduchý kvádr orientovaný dle p ilehlých stávajících 

budov zaklesnutý do valu podporujícího bá$skou dráhu. Objekt výroby je jednopodlažní, 5 m 

vysoký, p ímo na n"j navazuje zásobovací prostor z ulice Slívovy. Denního osv"tlení je 

dosaženo prost ednictvím st ešních sv"tlík#, které zárove$ tvo í výrazné prvky na pochozí 

st eše objetu. Z tvaru sv"tlíku byly inspirovány výstavní boxy umíst"ny v p edprostoru 

showromu. Objekt showroomu a administrativního zázemí firmy pokra!uje do druhého 
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nadzemního podlaží v !ásti p ed bá$skou dráhou. V prostoru nad bá$skou dráhou pokra!uje 

zast ešení z 2. NP na dopln"ní na p#dorysného obdélníku zaklesnutého kvádru, !ímž v sob" 

zahrnuje zastávku zmín"né bá$ské dráhy. P#dorysné dopln"ní je podpo eno také odlišnou 

dlažbou.  

 Fasáda objektu reaguje na tradici hrázd"ných staveb v pr#myslovém prost edí. 

Hrázda je zde tvo ena soudobým pojednáním. Nosný rám je tvo en systémem Jansen – ocel. 

Na n"j je osazena OSB deska z interiéru i exteriéru. Vnit ní prostor je zateplen EPS 

polystyrenem. Z exteriéru jsou hrany OSB desek chrán"ny systémovými lištami, což d"lí 

fasádu do pravidelného rastru. OSB deska je použita v základním rozm"ru 1250 x 2650 mm. 

U všech použitých materiál# byla snaha ponechat je v jejich surové form" a zachovat tak 

pr#myslový ráz výroby i atmosféry celého areálu. 

 

   c) technické "ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a "ešení 

vn#jších ploch 

Provozní uspo ádání 

 Objekt je d"len na dva na sebe navazující provozní celky. Prvním je !ást výroby. 

(není podrobn"ji  ešena v bakalá ské práci) Výrobní !ást p ímo nazuje na zásobovací prostor 

z ulice Slívovy. Zahrnuje truhlá skou dílnu k hrubému i !istému opracování, lakovnu, šicí, 

!alounickou a kompleta!ní dílnu, skladové prostory, šatny a denní místnost pracovník#. 

Výrobky jsou expedovány výtahovou plošinou k zákazník#m, vybrané kusy jsou p esunuty do 

!ásti showroomu. Provozní schéma je podrobn" zpracováno v elaborátu ateliérové tvorby IV. 

 &ást showroomu a administrativy v 1. NP obsahuje sociální za ízení, archiv, 

skladové prostory a samotný výstavní prostor, který pokra!uje v 2. NP. Zde se nachází také 

kancelá   editele, obchodní odd"lení a projekce. Showroom má samostatné vstupy z obou 

nadzemních podlaží. 
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Zemní práce 

 Prvním krokem p i formování terénu je zajišt"ní svahu pomocí milánské op"rné 

st"ny. Dále prob"hne skrývka ornice, dorovnání terénu a hloubení po úrove$ základové spáry. 

Výkopy pro základové pasy budou provedeny strojov" dle projektové dokumentace. 

 

Základy 

 Z d#vodu v"tší stability je skelet založen na základových pásech kolmo k op"rné 

milánské st"n" zabezpe!ující svah. 

 Op"rná st"na bude provedena technologií milánských st"n z prefabrikovaných dílc# z hutného 

betonu, SOLETANCHE. P ed t"žbou jsou budovány vodící zídky ur!ující polohu. Pažení rýhy 

podzemní st"ny je provedeno hydraulickým drapákem se speciální samotuhnoucí suspenzí 

PANASOL® nebo pod bentonitovou suspenzí. Postupn" se osazují prefabrikáty z kvalitního hutného 

betonu. Styk panel# bude proveden na zámek, t"sn"ní injektovaným waterstopem upnutým 

injektáží do drážek sousedních panel# viz Obr. 8. St"ny budou kotveny injektovanými 

p edepnutými kotvami. Z interiérové strany je st"na opat ena st"rkovou tepelnou izolací Q-

THERM interiér, tl. 0,5 - 1 mm. P esný návrh op"rné st"ny vyžaduje podrobný pr#zkum 

podloží a zohledn"ní dynamických vliv# dráhy. Návrh není v rámci bakalá ské práce 

podrobn"ji zpracován. 

 

obr.8 schéma styku panel# s injektovaným waterstopem 
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Základové pásy jsou zhotoveny z prostého betonu t ídy C 25/30. Sloupy podporující 

protaženou st echu – objekt zastávky jsou založeny na patkách z prostého betonu t ídy  

C 25/30. Nosná konstrukce podlah bude zhotovena vrstvou betonu C 25/30 tl. 150 mm 

vyztuženou kari sítí. Základové konstrukce budou uloženy na zhutn"ný št"rkopískový násyp 

Id > 0,67 mm, tl. 150 mm. 

Podkladový beton a základové pásy tvo í podklad pro položení hydroizolace. 

V základech budou vynechány prostupy dle požadavk# jednotlivých specializací. Po obvodu 

bude do základové spáry zabetonován zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm. Pásek bude veden  

50 mm nad základovou spárou. Ze zemnícího pásku jsou provedeny vývody pro p ipojení 

zkušebních svorek a vývod pro p ipojení rozvad"!e. 

 

Svislé konstrukce 

Objet je tvo en jako železobetonový monolitický skelet p evážn" v pravidelném rastru. 

Sloupy jsou !tvercové rozm"ru 300 x 300 mm, ŽB t ídy C 25/30. V !ásti schodišt" je vyzd"na 

ztužující st"na z p esných tvarovek Ytong P6-650 R: 200 x 249 x 499 mm, spojených zdící 

maltou Ytong, povrchov" opat ených vápenno–sádrovou omítkou, ostatní nenosné p í!ky jsou 

tvo eny p esnými p í!kovkami Ytong P2-500, R: 100 x 249 x 499 mm a Ytong P2-500, R: 

150 x 249 x 499 mm, spojených zdící maltou Ytong, opat ených vápenno–sádrovou omítkou. 

V míst" sociálního za ízení jsou provedeny keramické obklady do výšky 2200 mm.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je provedena jako monolitické železobetonové obousm"rn" 

vyztužené desky, tl. 200 mm z betonu C20/25 s p iznanými železobetonovými pr#vlaky, t ída 

betonu C 20/25, 450 x 300 mm. V !ásti sociálního za ízení bude proveden sádrokartonový 

podhled. 

Otvory ve vnit ních nenosných p í!kách budou p eklenuty nenosnými plochými 

p eklady Ytong PSF IV/1250 a nenosnými p eklady Ytong NEP 15.  
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St ešní konstrukce 

Objekt je zast ešen jednopláš'ovou plochou pochozí st echou s klasickým po adím 

vrstev. St echa je odvodn"na dovnit  dispozice metodou r#zného spádu st ešních rovin, 

p i!emž minimální sklon je 2%. Navrženy jsou dv" st ešní tepeln" izolované vpusti DN 100 

mm. Nosnou konstrukci prostoru nad showroomem tvo í monolitická železobetonová stropní 

deska ,tl. 200 mm, nad nevytáp"ným prostorem zastávky ŽB monolitická žebrová deska,  

tl. 160 mm, následuje spádový cementový pot"r, tl. 0-220 mm, asfaltový penetra!ní nát"r 300 

kg/m3, asfaltové lepidlo PC 500, 6 kg/m, tepelná izolace Foamglas Readyboard, tl. 160 mm, 

hydroizolace – podkladní asfaltový modifikovaný pás celoplošn" natavený a hlavní asfaltový 

modifikovaný pás bez posypu, rektifika!ní ter!e DPH-2 PP, SA + držák roštu, BUZON, lat" 

d ev"ného roštu, mod ín, 70x40 mm, impregnovány BOCHEMIT PROFI, prkna d ev"ného 

roštu, mod ín, 50x20 mm, impregnovány BOCHEMIT PROFI. 

 

Schodišt" 

 Schodišt" bude provedeno jako schodnicové. Schodišt" bude kotveno do zesílené 

výztuže základové desky a stropních desek obou podlaží. Pro v"tší stabilitu jsou schodnice 

podep eny v míst" p ed druhou podestou ocelovým I nosníkem nava eným do p edem 

p ipravené výztuže železobetonových sloup#. Stupnice jsou d ev"né, našroubované na 

ocelové podpory schodnic. 

 

Výtah 

 Použitý výtah bude proveden jako bezbariérový. Rozm"r 1400 x 1100 mm, 

p edprostor výtahu rovn"ž spl$uje požadavek volného prostoru o pr#m"ru 1500 mm. 

 

Podlahy 

 V celém prostoru showroomu bude podlaha provedena jako jednotná litá 

anhydritová samonivela!ní sm"s HASIT AFE 460/463 s povrchovou úpravou epoxidové 
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st"rky. Do podlahy bude zabudováno podlahové vytáp"ní. Skladba podlahy je uvedena ve 

výpisu skladeb podlah. 

 

Obvodový pláš' 

Obvodový pláš' tvo í jednotný konstruk!ní systém JANSEN VISS TVS. Svislé nosné 

prvky jsou tvo eny ocelovými profily 80x60 mm, vodorovné ztužující 50x50 mm. Skladba 

obvodového plášt" ze strany interiéru je:  

OSB SUPERFINISH BAU ECO - OSB/3, tl. 20 mm 

Nosné profily systému JANSEN VISS TV 

(svislé 80 x 60 mm, po 2650, vodorovné ztužení 50 x 50 mm, po 1250 mm) 

Tepelná izolace,RIGIPS EPS 200 S Stabil, tl. 150 mm 

OSB SUPERFINISH BAU ECO - OSB/3, tl. 20 mm  

(impregnace hran Induline SW - 910 Farblos) 

exteriérový nát"r Adolit BAQ 

 

Tepelné izolace 

Tepelnou izolaci podlah tvo í Rigips EPS 100 Z, tl. 100mm v 1.NP a tl. 50 mm 

v 2.NP, kde plní p edevším funkci izolace kro!ejové. Tepelná izolace st echy je zajišt"na 

izolací FOAMGLAS Readyboard, tl. 160 mm. Pro tepelnou izolaci obvodového plášt" je 

použit RIGIPS EPS 200 S Stabil, tl. 150 mm, v soklové !ásti je použita nenasákavá tepelná 

izolace soklová EPS RIGIPS SOKLDESKA, tl. 150 mm. 
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d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Elektrická energie:  

Napojení elektrické energie bude p es kabelovou spojku na stávající NN vedení 

CYKY 5J (vedeno v zemi podél ulice Slívovy). Elektrom"rový rozvad"! a pojistná sk í$ jsou 

umíst"ny za hranicí pozemku. 

 

Splašková kanalizace:  

Splaškové vody budou svedeny do ve ejného kanaliza!ního systému v PVC 150, 

napojení na stávající šachtu !. 12. 

 

Deš'ová kanalizace:  

Deš'ová voda bude odvedena nov" vybudovanou deš'ovou kanalizací. 

 

Pitná voda:  

Vodovodní p ípojka se napojí na stávající vodovodní sí' vedoucí podél ulice Slívovy. 

 

Plyn:  

Pozemek bude napojen na stávající st edn"tlaký plynovodní rozvod. V míst" p ipojení 

na budovu bude umíst"n HUP sk í$. 

 

Dopravní napojení: 

 Pozemek je napojen na ulici Slívovu. A v menší mí e – jen pro export využívá !ást 

cyklostezky vedoucí podél bá$ské dráhy. 
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   e) "ešení technické a dopravní infrastruktury v etn# "ešení dopravy v klidu 

 Stavba nezvyšuje nároky na sou!asný stav dopravní infrastruktury. 

 

   f) vliv stavby na životní prost"edí a "ešení jeho ochrany 

 Stavba nevykazuje negativní vlivy na životní prost edí. K ukládání a recyklaci 

odpadu je uvažován prostor p ilehlý budov" ze strany zásobovacího prostranství. 

 

   g) "ešení bezbariérového užívání navazujících ve"ejn# p"ístupných ploch a komunikací 

P ístup k objektu je bezbariérový. Objekt spl$uje požadavky vyhl. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpe!ujících bezbariérové užívání staveb. 

 

   h) pr$zkumy a m#"ení, jejich vyhodnocení a za len#ní jejich výsledk$ do projektové 

dokumentace 

 Pro p esné navržení op"rné st"ny bude nutné provést geologické vrty a na základ" 

výsledk# ji p ípadn" upravit. Jelikož se jedná o školní práci, podrobn"jší pr#zkumy nebyly 

provedeny. 

 

i)  údaje o podkladech pro vytý ení stavby, geodetický referen ní polohový a výškový 

systém 

 Stavba bude vyty!ena dle výkresu C02 – Vyty!ovací plán. Geodetické údaje byly 

získány z mapových podklad# p ístupných na stránkách www.cuzk.cz: katastrální mapa 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz, nivela!ní údaje http://bodovapole.cuzk.cz. 
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j)  len#ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

SO01– Objekt showroomu a administrativy  - p edm"tem  ešení bakalá ské práce 

 SO02 – Objekt výroby nábytku 

 SO03 – Povrchová úprava parkovišt" a zásobovacího prostoru - asfalt 

SO04 -  Povrchová úprava chodníku a kolem showroomu a výroby – betonová dlažba  

 SO05 – P ípojka splaškové kanalizace 

 SO06 – P ípojka plynu 

SO07 – P ípojka vodovodu 

SO08 – P ípojka elekt iny 

SO09 – P ípojka deš'ové kanalizace 

 

   k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p"ed negativními 

ú inky provád#ní stavby a po jejím dokon ení, resp. jejich minimalizace 

 Stavba by m"la mít pozitivní vliv na širší okolí i p ilehlé stavby. 

 

   l) zp$sob zajišt#ní ochrany zdraví a bezpe nosti pracovník$ 

 Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými technologickými p edpisy, 

bezpe!nostními p edpisy a ustanoveními &SN. 

 P i realizaci musí být dodrženy technologické postupy výrobc#. Všichni pracovníci 

musí být  ádn" proškoleni o BOZP a vybaveni p edepsanými pom#ckami. 

   

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Budou použity materiály s atestem pro provád"ní dot!ených prací, monolitické 

konstrukce budou navrženy a posouzeny autorizovaným statikem. 

Stavba je  ešena tak, aby zatížení na ni p#sobící v pr#b"hu stavby a následného 

užívání nem"la za následek: 
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a) Z ícení stavby nebo její !ásti 

b) V"tší stupe$ nep ípustného p etvo ení 

c) Poškození jiných !ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení v 

d#sledku v"tšího p etvo ení nosné konstrukce 

d) Poškození v p ípad", kdy je rozsah neúm"rný p í!in" 

 

3. Požární odolnost 

Bude vypracováno požárn" bezpe!nostní  ešení autorizovaným technikem. Stavba je 

rozd"lena na požární úseky. 

P ípadný zásah požárních jednotek je možný z p ilehlého zásobovacího prostoru u 

ulice Slívovy, nebo z prostoru nad objektem – cyklostezka s bá$skou dráhou.  

Všeobecn" je t eba zajistit: 

a) Zachování nosnosti a stability konstrukce po ur!itou dobu 

b) Omezení rozvoje a ší ení ohn" a kou e ve stavb" 

c) Omezení ší ení požáru na sousední stavbu 

d) Umožn"ní evakuace osob a zví at 

e) Umožn"ní bezpe!ného zásahu jednotek požární ochrany 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost"edí 

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prost edí. 

(Zákon !. 114/1992 Sb. O ochran" p írody a krajiny). Stavba svým charakterem netvo í zdroj 

zne!išt"ní životního prost edí, nepoškozují organismy a místní ekosystém. P i výstavb" 

objektu bude vzniklý odpad rozt íd"n a ekologicky uložen na skládce. 
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5. Bezpe nost p"i užívání 

Stavba bude zhotovena ze zdravotn" nezávadných stavebních materiál#. Veškeré 

konstrukce budou provedeny dle p íslušných p epis#. B"hem užívání stavby nebude ohrožena 

bezpe!nost po celou dobu životnosti stavby.  

6. Ochrana proti hluku 

Navržený objekt není v zdrojem hluku. Nadm"rné ší ení zvuku mezi podlažími je 

 ešeno souvrstvím podlahy. Viz výpis skladeb podlah. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Objekt spl$uje požadavky na energetickou náro!nost budov. Stavební konstrukce jsou 

navrženy dle platných norem (&SN 730540-2 Tepelná ochrana budov). Tepeln" technické 

posouzení konstrukcí je sou!ástí p ílohy. 

8. !ešení p"ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Stavba spl$uje požadavky bezbariérového užívání staveb dle vyhl. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpe!ujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérový p ístup nejbližších zastávek MHD tramvaj i BUS i parkovišt" je zajišt"n pomocí 

ramp s p íslušným sklonem v p ilehlém parku. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu 

v rámci budovy je  ešen výtahem. 

9. Ochrana stavby p"ed škodlivými vlivy vn#jšího prost"edí 

Stavba se nachází v oblasti se st ední intenzitou výskytu radonu. Hydroizolace spodní 

stavby je proto provedena hydroizola!ními asfaltovými pás s vložkou z AL (hliníkové) - fólie 

proti radonu FOALBIT Al S40. Území je poddolováno, pokles reliéfu je stabilizovaný. Objekt 

se nachází mimo povod$ové území. Ostatní škodlivé vlivy vn"jšího prost edí mohou být 

zjišt"ny podrobnými pr#zkumy. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Z hlediska havarijní situace v míst" stavby se p edpokládá využití ve ejných 

prost edk# ochrany obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodn"ní a zneškodn"ní odpadních vod:  

Odpadní vody budou p ipojeny kanaliza!ní p ípojkou do nejbližšího kanaliza!ního  ádu 

probíhajícího podél ulice Slívovy - revizní šachta !. 12. (viz. p íloha C01 – Koordina!ní 

situace) 

b) Zásobování vodou: 

Pitná voda bude napojena nov" vybudovanou vodovodní p ípojkou na rozvodnou vodovodní 

sí'. (viz. p íloha C01 – Koordina!ní situace) 

c) Zásobování energiemi:  

Napojení elektrické energie bude p es kabelovou spojku na stávající NN vedení CYKY 5J 

(vedeno v zemi podél ulice Slívovy). Elektrom"rový rozvad"! a pojistná sk í$ jsou umíst"ny 

za hranicí pozemku. (viz. p íloha C01 – Koordina!ní situace) 

d) %ešení dopravy: 

Areál se napojuje na silnici II. t ídy T"šínskou p es ulici Slívovu. M"stská hromadná doprava 

je p ístupná v p"timinutové docházkové vzdálenosti skrze tramvajovou zastávku Hrane!ník 

(tram.!. 9, 13, 14) a autobusovou zastávku Hrane!ník (bus. !. 22, 23, 28, 29, 30, 38, 71, 74, 

78, 97.) 

e) Povrchové a vegeta!ní úpravy:  

Povrchové úpravy pochozích ploch budou zhotoveny z dlažby. Parkové a terénní úpravy 

p ilehlého parku budou provedeny dle návrhu v semestrální práci ATT IV a p íslušné 

rozpracované projektové dokumentace. 

f) Elektronické komunikace:  

Nejsou v této práci  ešeny. 
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12. Výrobní a nevýrobní technologická za"ízení 

Objekt SO01- showroom a administrativa neobsahuje žádné provozní soubory. Provozní 

soubory SO02 – výroby – strojové výrobní za ízení je  ešeno v p íslušné dokumentaci. 
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C. Situace stavby 

Situace stavby jsou umíst"ny v p íloze  C01 Koordina!ní situace   

      C02 Vyty!ovací plán  
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D. Dokladová  ást 

Dokladová !ást (posudky, pr#kaz energetické náro!nosti budovy, …) není  ešena v rámci 

bakalá ské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

a) informace o rozsahu a stavu staveništ#, p"edpokládané úpravy staveništ#, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p"íjezdy a p"ístupy na staveništ# 

Objekt se nachází na stavebních parcelách ! 3229/1, 3229/2, 3237/1, 3237/2, 3237/3, 

3234, 5468/1, katastrální území Slezská Ostrava; 714828. Stavba je dob e p ístupná z ulice 

Slívova. Staveništ" bude po dobu výstavby provizorn" oploceno, aby bylo zabrán"no vstupu 

neoprávn"ných osob. &ást zeminy z výkop# bude uložena na stavebním pozemku pro 

pozd"jší využití terénních úprav. Zbylá !ást výkopu bude odvezena na skládku. 

 

b) významné sít# technické infrastruktury 

Stavebním pozemkem neprochází žádné sít" technické infrastruktury. 

 

c) napojení staveništ# na zdroje vody, elekt"iny, odvodn#ní staveništ#  

Staveništ" bude nutné napojit se na staveništní p ípojku vody z ve ejného vodovodu 

pomocí provizorní p ípojky. Dále se musí zajistit p ípojka elektrického proudu ze staveništní 

sk ín" EMS. Sjednání úhrad bude ošet eno písemnou smlouvou. 

 

d) úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t"etích osob, v etn# nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  

Staveništ" bude oploceno proti p ístupu nepovolaných osob. 

P i realizaci musí být dodrženy právní p edpisy týkající se bezpe!nosti a ochrany zdrví 

p i práci (p edevším zákon !. 309/2006 Sb.). Všichni pracovníci musí být s p edpisy 

seznámení p ed zahájením prací a jsou povinni p i práci používat p edepsané ochranné 

pom#cky. 
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e) uspo"ádání a bezpe nost staveništ# z hlediska ochrany ve"ejných zájm$ 

Uspo ádání staveništ" bude provedeno dle platných bezpe!nostních p edpis#, 

zajiš'ujících bezpe!nost provozu a ochranu sousedních prostor. 

 

f) "ešení za"ízení staveništ# v etn# využití nových a stávajících objekt$  

Za ízení staveništ" bude zajišt"no provizorními objekty. Staveništní kontejner, 

chemické WC a kontejnery na stavební odpad. Zemina ze stavby bude na staveništi 

uskladn"na na vyhrazené ploše. Zemina z výkopových prací bude odvezena na skládku. 

Stavební materiál bude uložen na zpevn"né ploše – zásobovací prostor, v t"sné blízkosti 

objektu. Ostatní za ízení staveništ" ur!í dodavatel stavby. 

 

g) popis staveb za"ízení staveništ# vyžadujících ohlášení 

Veškeré staveništní za ízení bude charakteru kontejner# nevyžadujících základy. Po 

ukon!ení výstavby budou odvezeny.  Tyto stavby nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provád#ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví, 

plán bezpe nosti a ochrany zdraví p"i práci na staveništi podle zákona § 15 zákona  . 

309/2006 Sb., o zajišt#ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p"i práci 

Na staveništi smí pracovat jen pracovníci vyu!ení nebo zau!eni v daném oboru. Musí 

být vybaveni ochrannými pracovními pom#ckami. Všichni pracovníci musí být  ádn" 

proškoleni z bezpe!nostních p edpis#. Staveništní mechanismy musí být zabezpe!eny proti 

manipulaci cizími osobami.  
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i) podmínky pro ochranu životního prost"edí p"i výstavb# 

Vzniklé odpady budou t íd"ny a p edány k recyklaci, nebo uloženy na povolenou 

skládku odpad#. P ilehlé komunikace budou v p ípad" zne!išt"ní v co možná nejkratší dob" 

o!išt"ny.  

 

j) orienta ní lh$ty výstavby a p"ehled rozhodujících díl ích termín$ 

P edpokládaný termín zahájení stavby: 4/2013 

P edpokládaný termín ukon!ení stavby: 7/2014 

Délka výstavby: 15 m"síc# 
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F. Dokumentace stavby (objekt$) 

Dokumentace objekt$ a provozních soubor$ stavby se zpracovává pro jednotlivé 

objekty nebo provozní soubory samostatn# v  len#ní: 

   1. Pozemní (stavební) objekty 

   2. Inženýrské objekty 

Není p edm"tem bakalá ské práce. 

   3. Provozní soubory stavby 

Není p edm"tem bakalá ské práce. 

 



39 

   1. Pozemní (stavební) objekty 

    1.1. Architektonické a stavebn# technické "ešení 

     1.1.1. Technická zpráva SO01 

   a) Ú el objektu 

Dvoupodlažní stavební objekt SO01 bude sloužit jako administrativní !ást a 

showroom pro navazující malosériovou výrobu nábytku. V 2. NP vyrovnává terénní zlom a 

protažená konstrukce st echy slouží jako zastávka projížd"jící bá$ské dráhy. Objekt bude 

p ístupný ve ejnosti. 

 

   b) Zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného "ešení a "ešení 

vegeta ních úprav okolí objektu, v etn# "ešení p"ístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt svou hmotou vyrovnává výškový p ed"l mezi dv"ma úrovn"mi. 1. NP tvo í 

!ást výroby nábytku – dispozice je p izp#sobena provozu výroby (viz. zpracované provozní 

schéma v p iloženém elaborátu ATT IV. – studie). Z ulice Slívova je p ístupný zásobovací 

prostor a parkovišt". Na n"j jsou p ímo vázány samostatné vstupy do jednotlivých odd"lení 

výroby – truhlá ská dílna, šicí dílna, sklad molitan#. Záme!nické výrobky jsou naskladn"ny 

z výtahové plošiny p ístupné z trasy cyklostezky probíhající podél bá$ské dráhy. Stejnou 

plošinou jsou výrobky expedovány. Výrobní !ást objektu zahrnuje mimo jednotlivé provozy a 

jejich p íru!ní sklady zázemí zam"stnanc# – šatny, sociální za ízení, denní místnost. Na 

výrobní !ást v 1.NP plynule navazuje !ást showroomu a administrativy. V p ízemí je 

situováno sociální za ízení, archiv a sklad, ostatní prostor situovaný k ve ejnému prostranství 

je volný – výstavní, pr#b"žn" pokra!ující do 2. NP schodišt"m, nebo bezbariérovým výtahem. 

Ve 2. NP se nachází mimo pokra!ující volný prostor pro prezentaci nábytkových kus# !ást 

administrativní – kancelá e  editele, ekonoma, projek!ního odd"lení. Z 2. NP je možné 

schodišt"m vystoupit na pochozí st echu objektu, která slouží jako vyhlídková sm"rem na 

pr#myslovou krajinu m"sta (Vítkovice) i sm"rem do p ilehlého parku s dynamickým prvkem 

mostu pro cyklostezku s bá$skou dráhou nad ulicí T"šínskou, nebo na samotný historický 

areál dolu Jan Maria s památkov" chrán"nými budovami, dopln"nými o soudobé dominanty. 
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   c) Kapacity, užitkové plochy, obestav#né prostory, zastav#né plochy 

Kapacity SO01: showroom:  3 osoby 

    Administrativa: 5 osob 

Podlahová plocha SO01: 1. NP   158 m2 

     2. NP   160 m2 

     celkem  318 m2 

Zastav"ná plocha SO01:   170 m2 

Obestav"ný prostor SO01:   2471,3m3 

 

   d) Technické a konstruk ní "ešení objektu, jeho zd$vodn#ní ve vazb# na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

Nosný systém objektu tvo í železobetonový skelet s pr#vlaky. Obvodový pláš' je 

tvo en systémem JANSEN – ocelový rošt vypln"ný tepelnou izolací, z interiéru i exteriéru 

opat en OSB deskami v základním rozm"ru 1250 x 2650 mm s ochrannými povrchovými 

úpravami, pop . strukturálním zasklením (viz. architektonický detail). 

Strop tvo í obousm"rn" vyztužené ŽB desky, tl. 200 s pr#vlaky (viz. F05 – výkres 

stropu). St echa je plochá, pochozí s d ev"ným roštem, opat ena zábradlím výšky jednoho 

metru (viz. F06 výkres st echy a G02 architektonický detail).  

 

  e) Tepeln# technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor$ 

Stavební konstrukce jsou navrženy dle platných norem (p edevším &SN 730540 – 2 

Tepelná ochrana budov). Skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci. 

Posouzení konstrukcí dle &SN 730540 v programu Teplo 2011 je p iloženo ve výkresové 

!ásti pod ozna!ením F11 Tepelná technika. 
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   f) Zp$sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr$zkumu 

 Objekt bude založen na základových pasech kolmo k op"rné milánské st"n" 

zabezpe!ující svah. 

 Op"rná st"na bude provedena technologií milánských st"n z prefabrikovaných dílc# 

z hutného betonu, SOLETANCHE. P ed t"žbou jsou budovány vodící zídky ur!ující polohu. 

Pažení rýhy podzemní st"ny je provedeno hydraulickým drapákem se speciální samotuhnoucí 

suspenzí PANASOL® nebo pod bentonitovou suspenzí. Postupn" se osazují prefabrikáty 

z kvalitního hutného betonu. Styk panel# bude proveden na zámek, t"sn"ní injektovaným 

waterstopem upnutým injektáží do drážek sousedních panel# viz Obr. 8. St"ny budou kotveny 

injektovanými p edepnutými kotvami. Z interiérové strany je st"na opat ena st"rkovou 

tepelnou izolací Q-THERM interiér, tl. 0,5 - 1 mm. P esný návrh op"rné st"ny vyžaduje 

podrobný pr#zkum podloží a zohledn"ní dynamických vliv# dráhy.. Návrh není v rámci 

bakalá ské práce podrobn"ji zpracován. 

 Základové pasy jsou zhotoveny z prostého betonu t ídy C 25/30. Sloupy podporující 

protaženou st echu – objekt zastávky jsou založeny na patkách z prostého betonu t ídy  

C 25/30. Nosná konstrukce podlah bude zhotovena vrstvou betonu C 25/30 tl. 150 mm 

vyztuženou kari sítí. Základové konstrukce budou uloženy na zhutn"ný št"rkopískový násyp 

Id > 0,67 mm, tl. 150 mm. 

Do základ# budou zabetonovány zemnící pásky a chráni!ky pro prostup p ípojek 

inženýrských sítí. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost"edí a "ešení p"ípadných negativních 

ú ink$ 

%ešený objekt je navržena a bude proveden v souladu se zákony !. 114/1992 Sb. O 

ochran" p írody a krajiny, § 14 Zk. &. 254/2001 Sb. o vodách, dále dle § 26 odst. 4 Zk. !. 

185/2001 Sb. o odpadech, Zk. !. 86/2002 Sb. o ochran" ovzduší p ed zne!iš'ujícími látkami. 

Objekt svým provozem nenaruší životní prost edí nad rámec obdobných provoz#. 
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   h) Dopravní "ešení 

Areál se napojuje na silnici II. t ídy T"šínskou p es ulici Slívovu. Pro zásobování a 

expedici je povolen p íjezd i po p ilehlé cyklostezce vedoucí podél bá$ské dráhy nad 

objektem. 

 

   i) Ochrana objektu p"ed škodlivými vlivy vn#jšího prost"edí, protiradonová opat"ení 

Stavba se nachází v oblasti se st ední intenzitou výskytu radonu. Hydroizolace spodní 

stavby je proto provedena hydroizola!ními asfaltovými pás s vložkou z AL (hliníkové) - fólie 

proti radonu FOALBIT Al S40. Území je poddolováno, pokles reliéfu je stabilizovaný. Objekt 

se nachází mimo povod$ové území. Ostatní škodlivé vlivy vn"jšího prost edí mohou být 

zjišt"ny podrobnými pr#zkumy. 

 

   j) Dodržení obecných požadavk$ na výstavbu 

P i provád"ní stavby je nutno dodržovat p edpisy týkající se bezpe!nosti práce, 

zejména vyhlášku vyhlášku !. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu. 

 

     1.1.2. Výkresová  ást 

Výkresová !ást je p iložena pod ozna!ením: 

C01 Koordina!ní situace      M 1:500 

C02 Vyty!ovací plán      M 1:500 

F01 Základy       M 1:50 

F02 P#dorys 1NP       M 1:50 

F03 P#dorys 2NP       M 1:50 

F04 %ez A – A´       M 1:50 

F05 Stropní konstrukce      M 1:50 
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F06 St echa       M 1:50 

F07 Pohledy       M 1:100 

F08 Vizualizace exteriér         - 

F09 Vizualizace interiér         - 

F10 Specifikace výrobk# a prvk#        - 

 

1.2. Stavebn# konstruk ní  ást 

Není p edm"tem bakalá ské práce. 

 

1.3. Požárn# bezpe nostní "ešení 

 Není p edm"tem bakalá ské práce. 

 

1.4. Technika prost"edí staveb 

Tepeln#-technické posouzení konstrukcí je p"iloženo pod ozna ením 

F11 Tepelná technika 



44 

G. Specializace - architektura 

V rámci specializace jsem se zam" ila na provedení fasády. Fasáda reaguje na tradici 

hrázd"ných staveb v pr#myslovém prost edí. Hrázdu tvo í ocelový fasádní systém 

JANSEN. Na n"j jsou osazeny prosklené strukturované plášt" – ze severní strany - !ást 

showroomu v p ímém kontaktu s ve ejným prostranstvím navazujícím na park a horní !ást 

areálu a ze strany jižní v 2.NP, kde jsou umíst"ny kancelá e a vstup do showroomu, v této 

!ásti je systém dopln"n o exteriérové žaluzie. Ze strany východní – p iléhající 

k projížd"jící bá$ské dráze je systém z exteriéru osazen OSB deskami bez okenních 

otvor#, z interiérové strany navazuje na zd"nou st"nu – eliminace nep íznivých d#sledk# 

projížd"jící dráhy. Ze strany západní – nejv"tší plocha fasádního plášt" je konstrukce 

osazena OSB deskami z exteriéru i interiéru. Vnit ní prostor je zateplen EPS 

polystyrenem.  

Z exteriéru jsou hrany OSB desek chrán"ny systémovými lištami, což d"lí fasádu do 

pravidelného rastru. OSB deska je použita v základním rozm"ru 1250 x 2650 mm. 

Symbolizuje soudobý pr#myslový produkt, který má vynikající vlastnosti nap . oproti 

d evu má stejné fyzikální vlastnosti v obou sm"rech, lze vyrobit ve velkých rozm"rech, je 

pln" únosným prvkem, vyzna!uje se také nízkou po izovací cenou. Prom"nlivá struktura 

OSB desky dotvá í jednoduchý rastr krycích lišt systému. Sourodá hmota desky umožní 

její p irozené zestárnutí.  

V interiéru OSB desky nedominují. Spolu s jednolitou anhydritovou podlahou se 

st"rkovou úpravou nechávají vyniknout vystaveným kus#m nábytku. Interiér je oživen 

výrazn"jším barevným pojetím dve í. 

U všech použitých materiál# byla snaha ponechat je v jejich surové form" a zachovat 

tak pr#myslový ráz výroby i atmosféry celého areálu. 

 

 Výkresy architektonického detailu jsou p iloženy pod ozna!ením: 

 G01 Architektonický detail: vodorovné  ezy   M 1:10 

 G02 Architektonický detail: atika, kotvení zábradlí  M 1:10 

 G03 Architektonický detail: kotvení do stropní konstrukce M 1:10 

 G04 Architektonický detail: nadpraží, parapet, sokl  M 1:10 
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5. Záv#r 

Cílem bakalá ské práce bylo dovedení studie objektu do fáze projektové dokumentace pro 

provád"ní stavby. Objekt by m"l v daném míst" utvá et ur!itou hodnotu, proto byly pe!liv" 

zpracovány p edchozí stupn" dokumentace (urbanistická studie, studie objektu, dokumentace 

k územnímu  ízení).  

P i zpracování projektové dokumentace pro provád"ní stavby jsem se snažila o maximální 

zachování navrženého výrazu stavby za dodržení platných norem a p edpis#. 
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